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Úvodem

Na podzim mě požádala paníBarbora Dvořáková, tajemnice naší obce, o vedení obecní kroniky,

neboť dosavadní kronikářka paní Jiřina Mikulášková s touto prací skončila. Byl to pro mě těžký úkol,

neboť její poslední kronika pro roky 2003-2006 je na vysoké úrovni a patří jí za to poděkovat.

Jsem kronikář začátečník, doufám, že se mi podaří věrohodně zachytit život v naší obci během roku

2007. Zastupitelstvo moje jmenování kronikářem obce schválilo na zářijovém zasedání.

Mgr. Danuše Dundáčková
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Struktura obecního úřadu po volbách v říjnu 2006

Statutární město Brno, městská část Brno – Kníničky

Starosta Martin Žák

Místostarosta                            Ing. Lubomír Juránek

Tajemník Bc. Barbora Dvořáková

Finanční oddělení                   .Marie Dvořáková

Stavební oddělení                   Ing. Jindřich Růžička

Finanční výbor s předsedou Ing. Václavem Hrnčířem

členové Ing. Josef Stodůlka a Lenka Ištvánová

Kontrolní výbor s předsedou Ing. Martinem Pelánkem

členové Pavel Mohelský a Ing. Jitka Vůjtová

Územně plánovací a dopravní komise s předsedou Ing. Ladislavem Horváthem

členové Eva Scavino, Ing. Martin Pelánek a Kateřina Šajgalíková

Kulturní a sociální komise s předsedkyní Jarmilou Kubátovou

členové Miroslava Keprtová a Zdeněk Rozmahel

Volení zastupitelé: M. Žák, Ing. L. Juránek, J. Kubátová, Ing. J. Stodůlka, P. Mohelský,

Ing. J. Vůjtová, Ing. M. Pelánek, L. Ištvánová, Ing. V. Hrnčíř
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Zásluhou všech těch, kteří se podíleli na chodu obce, se v roce 2007 naše obec zase proměnila

do krásy. Nejen vzhledem, jak budu dál dokumentovat, ale začala žít kulturními a sportovními

aktivitami, které obohatili život v obci a sblížili navzájem obyvatele nové a staré zástavby.

Uskutečnily se tradiční akce, jako je silvestrovské setkání s přípitkem a s ohňostrojem.

Přibyly i zcela nové se zajímavým programem, nejen pro děti, ale zúčastnili se rádi i dospělí.

Celý rok probíhala veřejná diskuse k plánované rychlostní komunikaci R43 přes

Bystrc a Kníničky. Doufám, že se podaří prosadit rozumnější řešení, než vést tuto komunikaci

přes rekreační oblast přehrady, i přes naši malou, ale klidnou obec uprostřed krásné přírody,

která by nenávratně utrpěla.

Obec se rozrostla zejména o obyvatele nové ulice Místní, kde vyrostly dva bytové

domy. Bohužel původně venkovský charakter obce příliš nezachovávají, ale poslední ulice

Ambrožova, která vyrostla nad obcí, už je zase tvořena rodinnými domy. Tato horní část

obce, oproti části na Dolních loukách, působí roztříštěně a nejednotně viz fotografie.

V tomto roce měla obec 14 ulic: Ambrožova, Dolní louky, Hrázní, Hluboček, K Lesu,

K Bukovinám, Místní, Nová, Ondrova, Přehradní, Rekreační, Šikulova, ULuhu, U Památníku.

Přihlášených obyvatel bylo 784, ale žije jich tu odhadem až 1000.

Pohled na obec od dětského hřiště za ulicí Ambrožovou
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Řadové domky Ambrožovy

ulice

Bytovky na ulici Místní

Jeden z domů nad obcí
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Tříkrálová sbírka 2007

V lednu se tradičně uspořádala Tříkrálová sbírka organisovaná Diecésní charitou

Brno, kterou vedl pan Ing. Milan Kučera. Koledníci v Kníničkách vybrali 15 480 Kč, Občané

přispěli o 1208 Kč více než v předcházejícím roce.

Maškarní ples pro děti

První akcí, kterou zorganizovala v tomto roce velice aktivní sociální a kulturní komise

vedená paní Jarmilou Kubátovou, byl maškarní ples pro děti. Program tentokrát řídila

umělecká skupina Tetiny. Dětí se sešla plná tělocvična a spolu s dospělými se bavily velice

dobře. Napětí vneslo do sálu losování bohaté tomboly. Ale nakonec bylo vyváženo radostí

z vylosovaných hraček a všichni odcházeli spokojeni.

Pohled do vyzdobené tělocvičny
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Vítání jara

Vysokou účast měl společenský večer, tentokrát pro dospělé, „Vítání jara“,

uskutečněný v měsíci březnu. K tanci v tělocvičně hrála hudební skupina Aenstria Showband

z Černé Hory. Pořadatelé měli velkou konkurenci ve fotbalovém zápase národního mužstva

s fotbalisty Německa. Ale na návštěvnosti to nebylo znát!

Jaro přivítali všichni s radostí, neboť letošní zima byla bez sněhu a téměř bez mrazů.

Jen v lednu řádil orkán Kirill. V Brně spadlé stromy poškodily zaparkovaná auta a elektrická

vedení. V Tuřanech nam ěřili rychlost větru až 100 km v hodině. V Kníničkách k žádným

větším škodám nedošlo.

Vítání občánků

V dubnu pan starosta Martin Žák

spolu s paní tajemnicí přivítal čtyři nové

občánky naší obce ve Společenském centru

v Bystrci.

Julince Hrdličkové, Amálce

Vokřálové, Tomáškovi Durkovi a Vašíčkovi

Juránkovi popřál do života pevné zdraví i

štěstí a předal jim dětskou jídelní soupravu

a medvídka.

Všem maminkám blahopřál ke Dni

matek. Dostaly od něho malou kytičku s

poděkováním. Tato pěkná obnovená tradice

se konala již podruhé.

Pro každé dítě rodiče převzali pamětní knížku
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Brigáda

Ochotní občané se sešli třikrát během měsíce dubna na úklid, úpravu a opravu

sportovního hřiště a lesního altánu. Bylo potřeba uklidit po zimě, vyměnit rozbité tašky na

střeše a odvozit hlínu, která se sesula na plochu hřiště. Ta se musela také srovnat a opravit.

Podařilo se opět zprovoznit studnu. Všichni společně udělali velký kus práce, a tak připravili

tento areál pro další akce.
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Pálení čarodějnic

Upravený lesní areál využili všichni zúčastnění při „pálení čarodějnic“, poslední

dubnový den. Tentokrát jim k poslechu a později i k tanci hrála místní skupina hudebníků

Zpívánky. Nálada byla výborná a účast předčila očekávání pořádajících.

Dětský den

V krásném lesním areálu se hned 1. 6. 2007 sešly děti, aby společně oslavily svůj

svátek všech dětí. Za účasti městské policie se svezly na koních i na služebních motorkách.

Zkusily si střílení ze vzduchovek, zasoutěžily si a na závěr si opekly tradiční špekáčky.

Protože se jim odpoledne líbilo, domluvily se, že se za rok sejdou zase.

Dobrou náladu malých i dospělých dokumentuje tento snimek.
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Shodit kostky míčkem je stejně těžké…

…jako zasáhnout terč ze vzduchovky.
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Lákala jízda na koni…

…i na motorce.
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Kníničský zpravodaj

Po delší odmlce vyšlo v červnu první číslo nového Kníničského zpravodaje. Nová

redakční rada je složena nejen z nových zastupitelů, ale i ze zástupců občanů Kníniček. Její

snahou je podávat informace ze života obce i dění okolo ní. Šéfredaktorkou je Iva Saxlová

Volejníková, jako členové rady pracují Ing. Irena Baráková, Mirka Keprtová, Jarmila

Kubátová, Pavel Mohelský, Ing. Jitka Vůjtová a pan starosta Martin Žák. Toto první číslo

obsahuje základní informace úřadu, změny v dopravě IDS JMK, představuje členy nové

redakční rady a informuje o současném stavu jednání vzhledem k plánované stavbě rychlostní

komunikace R 43.

Je tu i poděkování naší občance paní Marii Peřinové, která pravidelně dochází se

svým cvičeným psem Bronou do speciální školy ELPIS , kde provádí rehabilitační

canisterapii pro žáky s různým stupněm mentálního a tělesného postižení. Děti se na ni těší a

to je její jediná odměna za tak záslužnou práci.

Mladé hody

Největší události roku jsou vždy Mladé hody, které pořádá MČ Brno Kníničky a

Kníničská chasa. Tentokrát se konaly 4. a 5. července 2007 v areálu místní školy. Měly

tradiční průběh.

První den proběhlo zvaní na hody a předhodová zábava s cimbálovou muzikou

Slovácko mladší.

Druhý den začal mší svatou, předáním hodového práva a zatančením Moravské besedy

před kaplí našich patronů Cyrila a Metoděje. Po obědě šel průvod obcí s kapelou, aby uvedl

stárky. Večer po zatančení Československé besedy ve škole, začala pravá hodová zábava.

K tanci hrála krojovaná dechová kapela Zlaťanka z Kobylnic, kterou střídal harmonikář.

I přes nepřízeň počasí, slavila hody velká část naší obce. Ta dokazovala, jakou jsou

hody oblíbenou tradiční akcí. Ke zdárnému průběhu přispělo mnoho obětavých lidí a sponzorů. To je

záruka, že tato pěkná tradice nezanikne.
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Máj bylo nutné dovézt až z komínských lesů…
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…nazdobit a postavit...

…aby byla vidět od Špilberka.
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Jsme připraveni rozdat všechny rozmarýny a sousedy pozvat.

Předhodová zábava s cimbálovou muzikou Slovácko mladší může začít.
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Druhý den hodů začíná dopoledním předáním hodového práva…

…a zatančením Moravské besedy u kaple.
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V čele odpoledního průvodu obcí šli ti nejmladší

Za nimi 12 krojovaných párů s vyhrávající Zlaťankou
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Před domem jedné ze stárek se průvod zastavil a dal se do tance

Večerní hodová zábava začíná zatančením Československé besedy
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Sportovní den

Školní rok začínal v obci velkým sportovním kláním. Soutěžilo se v tradičních i

netradičních disciplínách. Počasí bylo slunečné, a proto se sportovalo v parku před školou, na

hřišti, i v předsálí a v tělocvičně. Soutěžily všechny věkové kategorie. Hrál se volejbal,

nohejbal, stolní tenis, minikopaná i petanque. Své dovednosti si vyzkoušely v hodu

provázkem, v chůzi na chůdách a v jízdě na uvolněném kole. O hladký průběh všech soutěží

se starali manželé Keprtovi a o občerstvení paní Kubátová. Zúčastnilo se na 80 sportovců a

soutěžících. Tak velká účast všechny organizátory překvapila a určitě potěšila. Každý

účastník obdržel pamětní medaili, kterou vyrobila paní Eva Novotná, a vítězové dostali malé

dárky od sponzorů.

Dospělí se utkali v nohejbalu…
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…a také ve volejbalu…

…a docela je to zmohlo.
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Mladí hráli stolní tenis…

…minifotbal…
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…a nemohli se dočkat pohoštění.

Ti nejmenší házeli provázkem. Každý hod bylo třeba přesně změřit…
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…do házení se zapojili i ti větší.

Jízdě na povoleném kole nepomohl ani vypláznutý jazyk.
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Chůzi na chůdách bylo třeba natrénovat…

…při soutěži radili i soupeři.



24 Kronika MČ Brno – Kníničky 2007

Tak co je s těmi odměnami?

Konečně přišla ta chvíle. Manželé Keprtovi měli díky sponzorům čím odměňovat…
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Bořivoj Babáček

Žák 9.třídy ZŠ Heyrovského Bo řek Babáček, bydlící v naši obci, dokázal pomoci

starším manželům, kteří se dostali do nesnází. Pána přepadl těžký epileptický záchvat. Bořek

duchapřítomně zavolal z mobilu záchranku. Než přijel lékař, poskytl nemocnému první

pomoc a navigoval sanitku na místo, kde nemocný ležel.

Díky jemu vše dobře dopadlo a pán se dostal včas do nemocnice. Je to dobrý pocit, že

jsou stále mezi námi mladí lidé, kteří nejen umí, ale ani neváhají pomoci tam, kde je potřeba.

Drakiáda

Kamarádi, přátelé, přijďte pomoci zachránit princeznu! Komu se podaří donutit

draka, aby vzlétnul, dostane náhrdelník z královské pokladnice!… Těmi slovy zvala kulturní

komise malé i velké na Drakiádu za obcí. Měla i objednané větrné počasí, a tak draci všech

možných tvarů se mohly přetrhnout, jen aby vylétli. Podařilo se to všem a slíbenou odměnu

z královské pokladny si tedy mohli převzít. Bavily se děti i dospělí, přestože vítr byl opravdu

už studený, nikomu se domů jít nechtělo.
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Rychle na kopec, dokud vítr fouká…

…a draci se nedali dlouho pobízet…
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Sobotní odpoledne se vydařilo.
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Mateřská škola

V listopadu je dokončena oprava školy. Po modernizaci kuchyně a rekonstrukci

prvního patra následuje výměna oken a celá budova je zateplená. Škola dostala novou fasádu

a hřiště u školy nové vybavení.

Do přízemí budovy se přestěhovala Mahenova knihovna, která je otevřená jednou

týdně pro veřejnost.

Takovou nadílku sněhu dostalo školní hřiště už na sv. Martina. První sníh a poslední.
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Do dvoutřídní MŠ dochází 50 dětí ve věku od 3 do 7 let.

Tihle „andílci“ zazpívali rodičům o Vánocích před školkou koledy.
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Přehrada

V listopadu začal boj se sinicemi na Brněnské přehradě. Hladina klesla na nejnižší

povolenou hranici. O pár dnů později, až ustal vítr, začala letadla na břehy rozprašovat vápno.

Toto vápnění je první krok k čistější vodě v přehradě. Na jaře příštího roku se bude vápnění

břehů opakovat. Další nutnou podmínkou pro čistou vodu v přehradě je vybudování nových

čističek odpadních vod všech větších obcí v okolí řeky Svratky. To by mělo být splněno do

roku 2010.

Mikuláš

Zábavné odpoledne pro děti v sobotu 8. 12. 2007 probíhalo v tělocvičně tak trochu

netradičně. Děti musely ukázat svoji šikovnost a zručnost při soutěžích, a tím získat

Mikulášovy penízky, za které mohly nakupovat v obchůdku „U Anděla“. Nechyběla hudba s

tancem a soutěž o nejhezčí a nejchutnější perníčky. A tak spolu sMikulášem jeho svátek

řádně oslavily.

Získat Mikulášské penízky nebylo tak snadné.
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Občanské sdružení SOPKa, o.s.

Proč vzniklo? Dal se dohromady tým lidí ochotných udělat něco navíc pro sebe a

ostatní spoluobčany. Cílem sdružení je pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí

ve spolupráci se sociálně kulturní komisí naší obce. Chtějí stavět nejen na tradicích, ale i

zavést tradice nové.

Základ tohoto sdružení vytvořila rodina Keprtových a k nim se přidalo dalších 9

spoluobčanů. Paní Alena Tullová, Eva Novotná, Vlasta Chrápavá a páni Bohuslav Mrtvý,

František Havlíček, Jan Moučka mladší i starší, Martin Suchánek a Tomáš Hrdlička.

S  družení

O bčanů

a P řátel

K níniček

a

Mikulášská Oldies párty

Večer plný překvapení tentokrát pro dospělé byl už plně v rukách nového sdružení

SOPKa. Vánočně vyzdobená tělocvična, výborně namixovaná hudba Aleše Chrastila,

občerstvení zajištěné cukrárnou Anička, spolu s aukcí gurmánských specialit, zajistilo stovku

spokojených hostů. Sopka se zasloužila o dobrou náladu, kterou nepokazil ani výpadek

elektřiny. Dostaly se ke slovu lidové písně a zábava mohla pokračovat vlastním přičiněním

všech přítomných.
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Turnaj ve stolním tenisu

SOPKa je aktivní, i když se blíží Vánoce. Hned za týden po Mikulášských zábavách

uspořádala Vánoční turnaj ve stolním tenisu. Závodníků se sešlo dost a bitva o vítězství

mohla začít. Ukázalo se, že nejlepší hráči stolního tenisu v Kníničkách jsou v rodině

Hrdličků. Zlato si odnesl syn Tomáš. V kategorii dětí uspěli bratři Jan a Tomáš Keprtovi a

Patrik Zouhar.

Štědrovečerní koledování

Na Štědrý večer při koledování se sešla asi třicítka sousedů před cukrárnou Anička,

aby se děti pochlubily tím, co přinesl Ježíšek, aby si všichni zazpívali koledy, popřáli si hezké

vánoce a v garáži pana Tesaře poklábosili s přáteli. Bylo to příjemné ukončení vánočního

shonu a pěkná tečka za Štědrým dnem, která nahradila televizní zábavu. Organizátoři ze

SOPKy věří, že příští rok se sejde spoluobčanů ještě více.

Koledovalo se u Aničky.
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Loučení se starým rokem

Poslední akcí v roce 2007 uspořádané sociálně kulturní komisí ve spolupráci se členy

SOPKy bylo Silvestrovské loučení s uplynulým rokem. Tentokrát bez ohňostroje, ale s malým

představením toho, co nás čeká. „Starý rok“ vtipně poučil „Nový rok“, s magickou osmičkou

na konci. Upozornil ho, na co se má připravit, aby vše zdárně zvládl. Tím i nás připravil

zábavnou formou na to, co nás čeká a nemine

Vše proběhlo večer 31. 12. 2007 v parku u kapličky a končilo přípitkem svařeným

vínem stejně jako v minulých letech. Pan místostarosta Juránek všem popřál pevné zdraví a

šťastný celý příští rok. Tím se všichni rozloučili se starým rokem. Uvítali nový rok, s přáním,

že bude ještě lepší, než předchozí.

Starý rok předává vládu Novému.



Zápis za rok 2007 obsahuje 33 stran a byl schválen starostou obce dne………………..


